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Dotyczy zamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji:
Tytuł  Projektu  I: „Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  centrum  ochrony  różnorodności
biologicznej w Pokoju, sporządzenie  inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań
z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego”
Tytuł  Projektu  II:”Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  ośrodka  zrównoważonego  rozwoju  w
Pokoju, stworzenie  planu i  programu integralności  spójności  regionalnego systemu Natura  2000 oraz  podniesienie
kompetencji  ekologicznych  mieszkańców Opolszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na  lata
2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na  podstawie  art.  307  ust.2  ustawy  z  dnia  11  września2019  roku  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019ze zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie
zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  o  kolejne  30  dni,  tj.  do  dnia  31.07.2021r.
Oświadczenie z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy przesłać do
Zamawiającego  za  pośrednictwem  platformy  ePuap,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia
1.07.2021r 

Zamawiający rekomenduje podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu kwalifikowanego. 
Brak  odpowiedzi  na  wniosek  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu
związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak
zgody  Wykonawcy  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  i  skutkować  będzie  odrzuceniem
oferty z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 226ust. 1 pkt. 12 Ustawy Pzp. 

Zgodnie z art.307 ust 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne
tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie prowadzonego
postępowania www.miniportal.gov.pl oraz  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
https://b  ip.gminapokoj.pl.  

http://www.mizidit.pl/
http://www.miniportal.gov.pl/
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Dane Wykonawcy

Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą  

Ja niżej podpisany ………………............................................................................................…

imię i nazwisko

Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy ...........…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
nazwa wykonawcy

oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni,
zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, tj. do dnia
31  lipca  2021r.  oraz  oświadczam,  że  jestem  związany  ofertą  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.:„Przedmiotem  zamówienia  są roboty  budowlane w  ramach
realizacji dwóch operacji:

Tytuł  Projektu  I: „Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  centrum  ochrony
różnorodności  biologicznej  w  Pokoju,  sporządzenie   inwentaryzacji  przyrodniczej  korytarzy
ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze
województwa  opolskiego”
Tytuł  Projektu  II:”Ochrona  różnorodności  biologicznej  poprzez  utworzenie  ośrodka
zrównoważonego  rozwoju  w  Pokoju,  stworzenie  planu  i  programu  integralności  spójności
regionalnego  systemu  Natura  2000  oraz  podniesienie  kompetencji  ekologicznych  mieszkańców
Opolszczyzny” w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na okres kolejnych 30 dni. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie ważności wadium wniesionego przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego na pełny, przedłużony okres nowego terminu związania ofertą.
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Podpis osoby/osób uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu 
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